
 

PROCESSO DE CONSULTA PARA O CARGO DE DIRETOR(A) E VICE-DIRETOR(A) 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

CAMPUS PAU DOS FERROS 

  

ERRATA 

 Onde se lê: 

2.2. O registro da candidatura será homologado mediante o envio de requerimento de inscrição, 

contendo nomes dos candidatos à Diretor(a) e Vice-diretor(a), conforme modelo no ANEXO II 

devidamente preenchido e assinado pelo candidato(a), além dos seguintes documentos:  

 

a) Plano de Gestão dos candidatos; 

b) Curriculum Vitae dos candidatos; 

c) Declaração de não impedimento (ANEXO III). 

 

Leia-se: 

2.2. O registro da candidatura será homologado mediante o envio de requerimento de inscrição, 

contendo nomes dos candidatos à Diretor(a) e Vice-diretor(a), conforme modelo no ANEXO II 

devidamente preenchido e assinado pelo candidato(a), além dos seguintes documentos:  

 

d) Plano de Gestão dos candidatos; 

e) Curriculum Vitae dos(as) candidatos(as), extraídos da Plataforma Lattes do CNPq; 

f) Termo de compromisso (ANEXO III) 

g) Declaração de não impedimento (ANEXO IV). 

 

 

 

 



Onde se lê: 

1. DOS RECURSOS 

7.1. Os recursos (Anexo IV) deverão ser enviados para o e-mail eleicoes.pdf@ufersa.edu.br 

atendendo aos prazos previstos no cronograma deste Edital.   

Leia-se: 

1. DOS RECURSOS 

7.1. Os recursos (Anexo V) deverão ser enviados para o e-mail eleicoes.pdf@ufersa.edu.br 

atendendo aos prazos previstos no cronograma deste Edital.   

 

Onde se lê: 

ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE CHAPA – CANDIDATO(A) AO CARGO DE DIRETOR(A) 

E VICE-DIRETOR(A) – CAMPUS PAU DOS FERROS 

 

1– IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) A DIRETOR(A) 

Nome:  

 

Matrícula / SIAPE:  

 

E-mail: Telefone: (      ) 

2– IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) A VICE-DIRETOR(A) 

Nome:  

 

Matrícula / SIAPE:  

 

E-mail: Telefone: (      ) 

 

Declaramos estar cientes das Normas Disciplinares do Processo de consulta para o cargo de 

Diretor(a) e Vice-Diretor(a) para Direção da UFERSA/ Campus Pau dos Ferros.  

  

___________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) a Diretor(a) 

______________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) a Vice-Diretor(a) 

 

 

Pau dos Ferros-RN, ____ de____________ de 2021   às ____ horas e ____ minutos.  



Leia-se: 

ANEXO II 

 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

Eu, Professor(a) _____________________________________________________________, 

pertencente à carreira do magistério superior da Ufersa, matrícula ______________, lotado(a) no 

Departamento _______________________________ do Centro Multidisciplinar de Pau dos 

Ferros da Ufersa, requeiro à Comissão da Consulta à comunidade universitária para sucessão de 

Diretor(a) e Vice-diretor(a) do Campus Pau dos Ferros para o período de 2021-2025, inscrição de 

minha candidatura ao cargo de Diretor(a), ao mesmo tempo em que indico o(a) Professor(a) 

____________________________________________________, matrícula ______________, 

lotado(a) no Departamento ________________________________________ do Centro 

Multidisciplinar de Pau dos Ferros da Ufersa, para o cargo de Vice-diretor(a). 

Em anexo, apresento toda a documentação individual e o termo de Compromisso Geral, de acordo 

com as exigências contidas no Estatuto e Regimento Geral da Ufersa, na Resolução 

CONSUNI/UFERSA Nº 003/2015, de 11 de fevereiro de 2015 e na Instrução Normativa 

Complementar Nº 1/2021, que disciplinam a consulta. 

Pau dos Ferros-RN, ________ de _______________ de 2021. 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato(a) 

 

  



Onde se lê: 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO 

 

Eu __________________________________________________________________________ , 

inscrito(a) sob o CPF nº ________________________ e RG nº ____________________ , 

residente na rua ________________________________________, nº__________, bairro 

________________________________, na cidade de ____________________________ , Estado 

____________________, CEP ______________, declaro, sob as penas da lei (art. 299 do Código 

Penal), que não possuo nenhum impedimento dos apresentados pelo edital para participar como 

candidato(a) do processo de consulta para o cargo de __________________ 

________________________________.   

 

E para que surtam efeitos legais e por ser verdade firmo o presente.  

 

Pau dos Ferro-RN, ______ de ____________de 2021.  

_______________________________________ 

Assinatura 

 

Leia-se: 

ANEXO III 

 

TERMO DE COMPROMISSO GERAL 

 

Eu, Professor(a)_____________________________________________________________ ao 

submeter minha inscrição ao processo de consulta à comunidade da Ufersa, com vistas a ocupar o 

cargo de Diretor(a) do Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros da Ufersa, na forma da 

Legislação Específica e das normas complementares editadas pelo Consuni, DECLARO, 

solenemente, que assumo o Compromisso Geral previsto na Instrução Normativa Nº 1/2021. 



Ademais, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciência integral do teor desta Instrução Normativa, 

pelo qual, na eventual quebra do COMPROMISSO ora assumido, estarei sujeito a responder como 

agente passivo(a), a Sindicância Administrativa e, se for o caso, a Inquérito Administrativo, nos 

termos das normas disciplinares do Estatuto da Ufersa. 

 

 

Pau dos Ferros-RN, ________ de _______________ de 2021. 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do Candidato(a) 

 

 Onde se lê: 

ANEXO IV 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSOS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RECORRENTE  

Nome: 

 

Matrícula / SIAPE: Telefone: (       ) 

e-mail: 

Objeto do Recurso:   

 

Fundamentação:  

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Recorrente 

  

Pau dos Ferros-RN, _______ de______________ de 2021.  



Leia-se: 

ANEXO IV 

 

 DECLARAÇÃO 

 

Eu __________________________________________________________________________ , 

inscrito(a) sob o CPF nº ________________________ e RG nº ____________________ , 

residente na rua ________________________________________, nº__________, bairro 

________________________________, na cidade de ____________________________ , Estado 

____________________, CEP ______________, declaro, sob as penas da lei (art. 299 do Código 

Penal), que não possuo nenhum impedimento para participar como candidato(a) do processo de 

consulta para o cargo de _________________________________.   

 

E para que surtam efeitos legais e por ser verdade firmo o presente.  

 

 

Pau dos Ferro-RN, ______ de ____________de 2021. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do candidato(a) 

 

  



Acrescenta-se um anexo para equiparar ao descrito na Instrução Normativa nº 1/2021:  

ANEXO V 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSOS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO RECORRENTE  

Nome: 

 
 

Matrícula / SIAPE: Telefone: (       ) 
 

e-mail: 
 

Objeto do Recurso:   

 

Fundamentação:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pau dos Ferros-RN, _______ de______________ de 2021.  

 

__________________________________________ 

Assinatura do Recorrente 

 

 

Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo 

Presidente 
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